
ประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนสองแคววิทยาคม  อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่ ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า

มัธยมศึกษาเขต ๓๔  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง  จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๘ /๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ ลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖    จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง เป็น
ครูอัตราจ้าง  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง   จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-) สัญญาจ้างถึง วันที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มีประกันสังคม และ บ้านพักครู 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒ มีสัญชาติไทย 
๒.๓ มีอายุไม่เกิน  40 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 

       ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

  ๒.๙ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา หรือวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

       ๒.๑๐ มีประสบการณ์ท างานด้านการสอน และการจัดท าระบบหรือเครือข่าย ติดตั้งระบบ LAN 
ระบบเครือข่ายไร้สายได้   

๒.๑๑ สามารถสอนวิชาวิทยาการการค านวณ ได้ มีความรู้เรื่องระบบ Hardware Software งาน 
กราฟฟิค มัลติมีเดีย และสามารถซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ระบบทางไอซีทีได้ 

๒.๑๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู 



 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม  
อ าเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่   ตั้งแต่วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   – ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  
๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ๐๙๕-๖๘๕๖๘๐๗   

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาวุฒิบัตร    จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน       จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน  ๒  รูป  
  ๔.๖  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน  ๑ เดือน   
  ๔.๗  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู   จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๑๖  ธันวาคม   ๒๕๖๒    ที ่ facebook  
โรงเรียนสองแคววิทยาคม    

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
  

          ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนสองแคววิทยาคม   จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  ๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒   เวลา  

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที ่ ๑๗     ธันวาคม   ๒๕๖๒  
       ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
       ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   

 
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 

 
 



 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง        

  ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสองแคววิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม 
ข้อ ๗ ภายในวันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม และเว็บไซต์ของโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
 

           ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างเวลา  ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.  
  ๑๑.๒  ให้ผู้ๆได้รับคัดเลือก เริมปฏิบัติงานครั้งแรกในวันที่ ๒๐   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                               
                                                                 (นายชัยพันธ์   ศรีนันตา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรียนสองแคววิทยาคม  ลงวันที่  ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๒๘ พฤศจิกายน – ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๒  ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐– ๑๖.๓๐ น.)   
๑๖  ธันวาคม   ๒๕๖๒    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๗   ธันวาคม   ๒๕๖๒    สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
๑๘   ธันวาคม   ๒๕๖๒    ประกาศผลการคัดเลือก 
๒๐  ธันวาคม    ๒๕๖๓๒    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

.............................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง    
โรงเรียนสองแคววิทยาคม   อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ 
…………………………………………………………. 

เขียนที่ ................................................... 
วันที่ .............เดือน .....................................พ.ศ. ...................................  

ข้าพเจ้านาง .................................................................. ............................อายุ ..............................ป ี
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ ................................ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน .............................................................ออก ณ ส านักงาน........................ ........... 
เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................. ............................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี ...............................หมู.่.............  ถนน..................................ต าบล............................... ................. 
อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............ ................... 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................ปัจจุบนัประกอบอาชีพ ................................................... 
สถานภาพ   (  )  โสด ( )  สมรส ( ) หย่าร้าง   วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จ .............................................. 
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  โดยได้ศึกษา
รายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนสองแคววิทยาคม  อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้
แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้ 

(   )  ใบแสดงคุณวุฒิการงการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
(   )  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อม   ส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
(   )  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อม ส าเนา      จ านวน  ๑  ฉบับ 

  (   )  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา  ขนาด  ๑x๑.๕  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
                           และเปน็การถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  ๒  รูป  
  (   )  ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน  ๑ เดือน 
                     (   )  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู   จ านวน   ๑  ฉบับ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ................... พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................................................................................. ................................................. 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว  ปรากฏว่า 
  (  ) หลักฐานครบถ้วน  (  ) หลักฐานไม่ครบ 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
                    (  ) เห็นควรให้รับสมัคร  (  ) เห็นควรส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

(ลายมือชื่อ)........................................เจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
       (.................................................)  

 



 

 

 

 




